
PODER JUDICIÁRIO FEDERAL
TRIBUNAL REGIONAL DO TRABALHO DA 4ª REGIÃO

CONCURSO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE CARGOS DE JUIZ DO TRABALHO SUBSTITUTO

COMUNICADO Nº 22/2016

O Desembargador Presidente da Comissão do Concurso, João Pedro Silvestrin, comunica o
que segue:

1) Sessão Pública de Identificação da Prova de Sentença (resultados da prova de sentença)

Data: 27/09/16
Hora: 10h
Local: Plenário do TRT (prédio sede, térreo – Av. Praia de Belas, 1100)

1.1 Na Sessão, as notas da prova de sentença serão apresentadas pelo Presidente da Comissão
Examinadora,  em sobrecarta  fechada,  à  Secretária  da  Comissão  de  Concurso,  e  deverão  ser
atribuídas individualmente, por examinador, em relação a cada prova, podendo oscilar de 0 (zero) a
10 (dez), em números inteiros.

1.2  A  Secretaria  apurará,  então,  as  médias  das  notas  conferidas  aos  candidatos  pelos
examinadores, as quais poderão ser fracionadas, sendo proclamado o resultado da prova.

1.3 A divulgação do resultado (lista com os aprovados na prova de sentença) ocorrerá no site do
Concurso em 28/09/16.

1.4 As notas estarão disponíveis para todos os candidatos no Portal do Candidato em 27/09/16, a
partir das 15 horas.

2) Vista da Prova de Sentença
Prazo: 29 e 30/09/16
Local: Secretaria do Concurso para Juiz Substituto 
(TRT4 – Prédio sede, sala 307-A – Av. Praia de Belas, 1100 – 3º andar)

2.1  O  pedido  de  vista  deve  ser  encaminhado  pelo  candidato,  por  correio  eletrônico,  para  o
endereço concursojuiz@trt4.jus.br.

2.2 O direito do candidato restringe-se a vista das provas, não abrangendo a obtenção de cópia
por qualquer meio.

2.3  A vista da prova é restrita  ao candidato,  não sendo autorizada  vista  a terceiros,  mesmo
autorizados.

2.4 O acesso ao local para vista será dado exclusivamente aos candidatos, não sendo autorizado
o acesso de acompanhantes.

2.5 O caderno de provas será disponibilizado no site do Concurso, no prazo de vista da prova.

3) Recursos 
Prazo: 03 e 04/10/16

3.1 Os candidatos devem observar as disposições do Capítulo 15 do Edital para a interposição de
recursos contra a prova de sentença.
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3.2 A Sessão de julgamento de recursos contra a prova de sentença está designada para o dia
07/10/16, às 10h, em local a ser oportunamente divulgado.

4) Divulgação do resultado e convocação para a Terceira Etapa

4.1 A divulgação do resultado da sessão de julgamento de recursos e a convocação para a Terceira
Etapa ocorrerão em 10/10/16, conforme cronograma do Edital 01/2016.

Porto Alegre, 22 de setembro de 2016.

João Pedro Silvestrin
Desembargador Presidente da Comissão do Concurso
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